PROBUZENÍ A POCHOPENÍ ŽENY V SOBĚ – víkendový seminář pro ženy a dívky
Místo konání:

centrum BABOČKA, 3. patro – výtah, Masarykovo náměstí 1232, Uherské Hradiště

Datum:

25.5. - 26.5. 2019

Čas:

sobota 10.00 – 17.00 hod.
neděle 10.00 – 16.00 čas se odvíjí od počtu lidí

Příspěvek:

3.500 Kč
zálohu 2.000 Kč zašlete na účet 2105011514/0600, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo z přihlášky a do
zprávy pro příjemce uveďte své jméno a datum konání semináře. Doplatek je možné uhradit na místě. Další možností je
úhrada celé částky najednou. V případě, že chcete vystavit faktury, uveďte v přihlášce své IČO a fakturační adresu.

Rezervace:

online přihláška na www.cestouzivotem.cz
výjimečně na tel.: +420 777 557 823

Ubytování:

možnosti ubytování najdete na stránkách www.cestouzivotem.cz

Jídlo:

Ovoce, čaj, káva, voda je v ceně semináře a je k dispozici zdarma.
Na oběd je možno zajít do okolních restaurací. V blízkosti, cca 10 minut chůze se nacházejí potraviny.

S sebou si vezměte:

Pohodlné oblečení, sukně, šaty, šály, šátky, křišťály.
Ponožky, papuče, deku, polštář, JÍDLO a vše, co potřebujete ke svému osobnímu komfortu. Toto je pouze doporučení a
je na vašem svobodném rozhodnutí, co z toho s sebou vezmete.

sobota a neděle

O semináři:
Tento výjimečný seminář určený ženám a dospívajícím dívkám nám vědomě pomůže lépe pochopit samy sebe ve své cykličnosti, která je spojena
nejenom s menstruací. Ta je neskutečným zdrojem tvůrčích, spirituálních, sexuálních, emočních a fyzických energií. Je to dar, který každý měsíc dává
ženám sílu k vlastní regeneraci, k působení na okolní svět, k propojení se se Zemí a s rodinou. Propojení moudrosti a inspirace, jak žít vědomě ve svém
fyzickém těle a pochopit se. Je to dar, který připomíná současným ženám, že k jejich životu neodmyslitelně patří cykličnost a vede je k přijetí a
projevení vášnivosti, nadšení a tvořivosti.
Když je žena v souladu sama se sebou, její vnitřní život je jako řeka, která svobodně plyne, svůj vnější život žije s větší lehkostí a grácií. Stává se
láskou a tu pak šíří okolo sebe a učí ji vnímat své děti a partnery.
Když potlačujeme své emoce, potlačujeme samy sebe a náš vnitřní život stagnuje. Naše potlačené emoce ztěžují náš život, naše zdraví, naše vztahy.
Vede nás k tomu iluze, že nás budou mít druzí rádi, když budeme jiné, lepší, mírnější, rozumné. Už teď jsme však dokonalé, jen jsme na to zapomněly.
Když si uvědomíme jejich příčinu a dovolíme jim plynout, pocítíme velikou úlevu a uvolníme velké množství zadržené energie pro svůj život.
Pojďme si vzpomenout a osvobodit svou ženskou esenci, aby přinesla novou výživu nejen do našeho života, ale i do světa kolem nás.
Zvu vás do ženského kruhu, kde ženy si nejsou navzájem konkurentkami, ale spíše přítelkyněmi a sestrami, kde může vaše ženství růst a rozprostřít
kořeny. Kde najdete podporu na cestě k sobě, své svobodě a radosti.
Budeme znovunalézat jednotu duše a těla, učit se ctít sebe jako ženu a své ženské tělo a jeho jedinečnou podobu jako chrám své duše. Budeme rozvíjet
schopnost svého těla cítit a prožívat, probouzet jeho energii a vitalitu.
Když se naučíme ctít samy sebe, bohyně v našem nitru se probudí a začne z nás vyzařovat naše osobní kouzlo.
Co můžete na semináři prožít:
- setkání a sdílení v ženském kruhu, karty
- propojení a procítění ženské energie
- objevování ženských archetypů
- kdo jsem a kam směřuji
- žena a láska
- cykličnost ženy, jeho význam a propojení se se Zemí
- moudrá žena v nás
- žena bohyně
- tanec pro radost z pohybu

Něco o lektorce:
Mirka svým způsobem bytí, práce a působením vynáší napovrch vnitřní bloky a schémata a ve spolupráci s daným člověkem je pojmenovává,
uvolňuje a následovně propojuje s hloubkou vlastní existence – podstaty, ukryté pod uvolněným nánosem.
Je léčitelkou, terapeutkou, lektorkou a průvodkyní šamanskými rituály, cestovatelkou, zakladatelkou Školy vědomého života a milovnicí zewlingu
v houpací síti, kávy a zeleného čaje. Ve svém alternativním centru „Cestou životem“ v Uherském Hradišti i na dalších místech v ČR, SR a Švédsku,
provádí terapie duše, léčení odstraňující psychosomatické blokády.

Provádí a vyučuje práci s tělovými svícemi a zaměřuje se na práci s ženstvím a ženskou energií, Sebeláskou a Stinnými stránkami osobnosti,
metabolismem a stravou. Provází též již několik let Vztahovými systemickými rodinnými konstelacemi.
Pracuje s čakrovými horskými křišťály, které rozvibrují tělo do vyšších vibrací a v této úrovni dochází k léčení. Součástí Mirčiny práce s energiemi je i
čištění prostoru od negativních energií a odvádění zbloudilých duší do světla. Přes 13 let se intenzivně zabývá lidským tělem a stále objevuje
nová a nová tajemství jeho fungování a nachází nové možnosti, jak žít v souladu s tělem a duchem v rovnováze, tvořivosti, v radosti a v
bezpodmínečné lásce a bytí.
Mirku silně ovlivnily cesty do Brazílie, Thajska, Kambodže, Egypta, Srí Lanky, kde se léčila při šamanských rituálech ve vysokých stavech rozšířeného
vědomí. Těchto prožitků využívá individuálně, ale i skupinově ve své práci.
Jejím posláním a naplněním je sdružovat lidi, propojovat je a sdílet s nimi, což se jí moc hezky daří při přednáškách, seminářích, meditacích, masážích
i při individuální práci v terapiích, při pobytech u moře a při pobytech na horách v Bílých Karpatech.
Ke své práci používá pouze čisté přírodní oleje, mastičky a tinktury, které si i sama vyrábí.
Je autorkou dvou elektronických knih s možností objednání na web stránkách :
1. JAK ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT BĚHEM VYPITÍ JEDNOHO ŠÁLKU KÁVY
a
2. CESTA OD NEVĚDOMÍ K VĚDOMÍ – AYAHUASCA - o putování po Brazílii a očistných rituálech posvátnou medicínou.
Je tvůrkyní krásný šperků Archandělů, kteří podporují lásku, čistotu srdce a čistotu prostoru, tělových, ušních svící a lapačů snů

Prostřednictvím vlastní práce přirozeně vnímá člověka jako celek. Pokud bytost dlouho stoná, je potřeba ji podpořit a vyzdravět na úrovni psychiky,
na úrovni jemněhmotných těl i na úrovni fyzického těla.
Více o akcích, terapiích a internetový obchůdek, fotogalerii, blog, knihy, najdete na
www.cestouzivotem.cz
+420 777 557 823

